
CÉL:   Magyarország Hálózat
Hálózati mátrix és fejlődési modell

A szőlőfürtünk alapvetően négy alap-szintből áll, mely további szintekre terjedhet ki.
Az első alapszint: a hálózatépítők szintje, létszám cca 10-20 fő

• akik kidolgozzák és elfogadják a szervezés dokumentum készletét, 
• akik elkezdik terjeszteni a rendszert, 
• akikhez segítségért fordulhat a hálózat bármely tagja, 
• akik a későbbiekben a megalkotásra kerülő párt koordinátori testületének tagjai lehetnek.
• akik bizalmasan kezelve nyilvántartják a második alapszint személyi adatait

A második alapszint: a helyi szervezők szintje, létszám cca 106 (EVK) fő
• akik települési szinten szervezik a rendszert
• akik harmadik és negyedik alapszintet is szerveznek
• akik bizalmasan kezelve nyilvántartják a harmadik alapszint személyi adatait

A  harmadik  alapszint: az  önkormányzati  képviselet  -  szervezők  szintje,  létszám  az 
önkormányzati képviselőknek megfelelően
• akik önkormányzati választókerület szinten szervezik a rendszert
• akik tagokat és aktivistákat szerveznek
• akik bizalmasan kezelve nyilvántartják a tagok személyi adatait

A negyedik alapszint: a tagok, szavazó polgárok, és az aktivisták szintje, mely akár többszintű 
is lehet.
• Mindenki tag, aki vállalja az együttes gondolkodást,  és aki vállalja a helyi lokálpatrióta 

jelölt ajánlását és szavazatát rá adja.
• Aktivista lehet az a tag, aki maga alá további fürtöket épít ki.

Hogyan is épül fel a szőlőfürt?
Számítási p  élda:   négy tagi szintre

Én Csepel 1. önkormányzati EVK-jában megkeresek 20 embert a barátaim közül.
1. 20-ból  10 embert  sikerül meggyőznöm arról,  hogy a cél  érdekében 10 embert  ők is 

keressenek meg a barátaik közül. A szinten összesen: 10 tag van.
2. 10-ből  3 embert  sikerül  meggyőzniük  arról,  hogy  a  cél  érdekében 10  embert  ők  is 

keressenek meg a barátaik közül. A szinten összesen: 30 tag van.
3. 10-ből  3 embert  sikerül  meggyőzniük  arról,  hogy  a  cél  érdekében 10  embert  ők  is 

keressenek meg a barátaik közül. A szinten összesen: 90 tag van.
4. 10-ből  3  embert  sikerül  meggyőzniük  arról,  hogy  a  cél  érdekében 10  embert  ők  is 

keressenek meg a barátaik közül. A szinten összesen: 270 tag van.
A végeredmény: az én szőlőfürtöm alján már 400 tagom lesz, ami garantált győzelmet 
jelent az önkormányzati választáson!
Ha az én szőlőfürtömet kivetítem az ország összes önkormányzati választókerületébe, akkor a 
végeredmény a következő lesz:  (az adatok  nem pontosak:  3500 önkormányzat,  egyenként 3 
képviselővel számolva:) a 10 500 önkormányzati EVK összesen  4.200.000 tagot – konkrétan 
elkötelezett SZAVAZÓT hozhat össze. Ez messze országos szintű, legalább 2/3-os győzelmet 
jelent, és a cca 5-6 millió csalódott választóra alapoz csupán.
A regisztráció/a tagi kód nem listázási célú, hanem a tag védelmét szolgálja

Nem kell meggyőzni vagy legyűrni a politikai pártokat;
Nem kell hozzá választási propaganda, kampány; hazugság, hülyítés.

Célszerű csak finoman, pozitívan bemutatni a hálózatot, és meggyőzni az embereket, hogy csak 
helyi ismert lokálpatrióta jelöltet válasszanak meg képviselőnek.



CÉL:   Magyarország Hálózat

A hálózat tervezett taglétszám alakulása.

A  legnehezebb  az  első  fél  év,  míg  megtaláljuk  azt  a 
néhány száz szervezőt, akik hatékonyan tudják a hálózat 
létszámát növelni.

A  következő  kihívás  a  2013  őszi  időszak,  amikor  a 
legalapvetőbb  problémákról  kell  kialakítani  a  közös 
álláspontot. A létszám ekkor már a magyarországi pártok 
taglétszámával vetekszik.

2013.  vége  és  2014.  eleje  a  kormányprogramok  és 
jogszabály  elterjesztések  kidolgozásának  ideje.  Néhány 
hónap alatt az átmeneti jogszabályok mindegyikét ki kell 
dolgozni,  mert  ez  alapozza  meg  a  zökkenőmentes 
átmenetet.
A  jelöltek  megválasztása  2014  március  és  május  közé 
tehető.
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